Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół
podstawowych od klas IV, dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych
województwa pomorskiego w roku szkolnym 2017/2018
I.

Podstawa prawna konkursów:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze
zmianami).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz. U. z 2002 r., Nr 13, poz.125 z późn. zm.).
II.

Postanowienia ogólne

1. Pomorski Kurator Oświaty organizuje na terenie województwa pomorskiego konkursy
przedmiotowe, które obejmują i poszerzają treści podstawy programowej jednego
przedmiotu.
2.

Celem konkursów jest:
1) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów,
2) rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
3) tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i ich szkół,
4) promowanie nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów.

III.

Prawa i przywileje laureatów konkursów

1. Prawa i przywileje laureatów stopnia wojewódzkiego (III stopień) konkursów dla szkół
podstawowych:
1) tytuł „Laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego”, lub
Konkursu Języka …”, np. Angielskiego

Polskiego” lub tytuł „Laureat
tytuł „Laureat Wojewódzkiego

2) celująca ocena roczna z przedmiotu objętego konkursem,
3) zwolnienie z
danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty,
a w przypadku języka obcego nowożytnego - z części trzeciej tego egzaminu,
4) przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.
2. Prawa i
przywileje laureatów stopnia wojewódzkiego (III
przedmiotowych dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych:

stopień)

konkursów

1) tytuł „Laureat Wojewódzkiego Konkursu …” np. Języka Polskiego,
2) celująca ocena roczna z przedmiotu objętego konkursem,
3) zwolnienie z
danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego,
a w przypadku języka obcego nowożytnego - z części trzeciej tego egzaminu.
Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z danego zakresu odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku. Zwolnienia nie dotyczą laureatów
konkursu informatycznego,
4) przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej.
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3. Prawa i przywileje laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych wymienione
w punkcie 1. ppkt 1), 3), 4) oraz w punkcie 2. ppkt 1), 3), 4) obowiązują do czasu podjęcia
przez uczniów nauki na wyższym etapie kształcenia.
IV.

Organizacja konkursów

1. Organizatorem konkursów przedmiotowych jest Pomorski Kurator Oświaty, na zlecenie
którego działają podmioty wyłonione w drodze przetargu.
2. Informacje o konkursach - w szczególności: Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów
przedmiotowych (zwany dalej Ramowym regulaminem) oraz szczegółowe regulaminy
poszczególnych konkursów - będą publikowane na stronach internetowych Kuratorium
Oświaty w Gdańsku i podmiotów przeprowadzających konkursy.
3. Pomorski Kurator Oświaty:
a. powołuje
Wojewódzkiego
Koordynatora
Konkursów
Przedmiotowych
spośród
wizytatorów Kuratorium Oświaty w Gdańsku, który opracowuje „Ramowy regulamin
wojewódzkich konkursów przedmiotowych”, koordynuje opracowanie regulaminów
poszczególnych konkursów oraz pełni nadzór przy pomocy innych wizytatorów nad
przebiegiem konkursów realizowanych przez Wojewódzkie Komisje Konkursowe (WKK),
b. powołuje Wojewódzkie Komisje Konkursowe i określa ich zadania,
c. zatwierdza szczegółowe regulaminy poszczególnych konkursów przygotowane przez
realizatorów konkursów w roku szkolnym 2017/2018.
4. Przewodniczący WKK poszczególnych konkursów powołują Rejonowe Komisje Konkursowe
(RKK), określają ich zadania oraz przedstawiają listę przewodniczących RKK wraz
z rejonami II stopnia do akceptacji Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty.
5. W celu sprawnego przeprowadzenia II stopnia (rejonowego) poszczególnych konkursów
Pomorski Kurator Oświaty ustala maksymalną liczbę Rejonowych Komisji Konkursowych:
1) konkursy dla szkół
język angielski – 8,

podstawowych:

język

polski

-

10,

matematyka

–

10,

2) konkursy dla gimnazjów, oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych: język
polski - 10, język angielski - 9, język niemiecki – 8, historia - 9, biologia - 8, geografia
- 9, matematyka - 8, fizyka - 8, chemia - 8, informatyka – 8.
6.

Przewodniczący WKK wraz z członkami WKK opracowują regulaminy konkursów dla
uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych w szkołach
podstawowych, które zawierają:
1) program merytoryczny konkursu zawierający
poszczególnych stopniach konkursu,

opis umiejętności

wymaganych

na

2) wykaz literatury obowiązującej uczestników i pomocnej nauczycielowi,
3) zasady, terminy i miejsca przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów,
4) terminy zatwierdzania
ogłaszania wyników,

wyników

poszczególnych

stopni

oraz

terminy

i sposoby

7. Tematy prac pisemnych oraz zestawy zadań konkursowych, a także kryteria odpowiedzi
i kryteria punktowania zadań na wszystkie stopnie konkursów opracowują Wojewódzkie
Komisje Konkursowe. Punktację zadań przeprowadza się z dokładnością do jedności.
8. Zadania konkursowe (np. testy) winny być zweryfikowane przez nauczycieli - doradców
metodycznych lub nauczycieli – konsultantów lub dydaktyków zatrudnionych w uczelniach
wyższych.
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9. Zadania konkursowe do czasu rozpoczęcia konkursu stanowią tajemnicę służbową
i są oznaczone klauzulą: „Zastrzeżone”. Prace konkursowe w stopniu rejonowym
i wojewódzkim są kodowane według ustaleń WKK.
10. Przewodniczący WKK mają prawo do weryfikacji prac uczestników na każdym stopniu
konkursu.
11. Przewodniczący komisji na każdym stopniu konkursu są odpowiedzialni za dostosowanie
warunków technicznych do możliwości uczniów.
12. Zadania konkursowe stopnia II i III są ogłaszane przez przewodniczącego WKK na stronie
internetowej WKK w następnym dniu roboczym po przeprowadzeniu eliminacji, a kryteria
odpowiedzi w dniu ogłoszenia wyników odpowiednio II i III stopnia.
13. W pracach Wojewódzkich Komisji Konkursowych nie mogą uczestniczyć nauczyciele,
których uczniowie zakwalifikowali się do III stopnia konkursu. W tym przypadku ich miejsce
zajmują inni nauczyciele powołani przez Pomorskiego Kuratora Oświaty do składu komisji.
14. Wszystkie stopnie eliminacji konkursowych są przeprowadzane w trakcie dni nauki
szkolnej.
15. Pomorski Kurator Oświaty ma prawo unieważnić konkurs lub jego poszczególne stopnie,
jeśli organizator nie dochowa procedur.
V.

Uczestnicy konkursów

1. W I stopniu (szkolnym) konkursów przedmiotowych mogą wziąć udział każdy uczeń szkoły
podstawowej od klasy IV, a także gimnazjum i oddziału gimnazjalnego.
2. Każdy uczeń, który zgłosi chęć udziału w konkursie, zobowiązany jest przedłożyć Szkolnej
Komisji Konkursowej wypełnioną komputerowo „Kartę zgłoszenia ucznia do konkursu”,
stanowiącą załącznik nr 1 do Ramowego regulaminu, podpisaną przez dyrektora szkoły,
do której uczęszcza uczeń i przez rodzica (prawnego opiekuna). Podpis rodzica
automatycznie jest zgodą na uczestnictwo dziecka w konkursie i na przetwarzanie jego
danych na potrzeby konkursu oraz na publikację wyników konkursowych w Internecie.
3. Uczeń ma prawo przystąpić do każdego konkursu. Jeżeli w macierzystej szkole ucznia nie
organizuje się stopnia szkolnego danego konkursu, to uczeń może do niego przystąpić
w szkole wskazanej przez dyrektora.
4. Uczestnicy stopnia II i III winni stawić się w miejscu odbywania konkursu przynajmniej na
pół godziny przed jego rozpoczęciem.
5. Uczeń może przystąpić do odpowiedniego stopnia konkursu po okazaniu komisji
konkursowej aktualnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego jego
tożsamość.
6. Niestawienie się ucznia o godzinie rozpoczęcia konkursu oznacza rezygnację z udziału
w konkursie.
VI.

Terminy konkursów i zasady kwalifikowania uczestników do kolejnych stopni
eliminacji konkursowych

1. Ustala się trzy stopnie konkursów:
stopień I - szkolny

- termin realizacji do 24 listopada 2017 r.

stopień II - rejonowy

- termin realizacji do 26 stycznia 2018 r.

stopień III - wojewódzki

- termin realizacji do 16 marca 2018 r.
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2. Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu przedmiotowego jest zgłoszenie
jej udziału, w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2017 r. Po upływie
terminu zgłoszenia, przewodniczący konkursów ogłaszają listę szkół, które przysłały
zgłoszenie, na stronie internetowej siedziby WKK w dniu 13 października 2017 r.
3. Formę zgłoszenia szkoły do konkursu określają szczegółowe regulaminy konkursów.
4. Eliminacje szkolne (I stopień) są organizowane przez Szkolne Komisje Konkursowe (SKK),
według zasad podanych w szczegółowych regulaminach konkursów.
5. Z I stopnia (szkolnego) spośród uczestników każdego konkursu przechodzą do II stopnia
uczniowie, którzy otrzymali co najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania
w eliminacjach szkolnych.
6. Z II stopnia (rejonowego), z wyłączeniem konkursu z informatyki, spośród uczestników
pozostałych konkursów przechodzą do III stopnia (wojewódzkiego) uczniowie, którzy
otrzymali co najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach
rejonowych. Spośród uczestników II stopnia konkursu informatycznego, do III stopnia
przechodzi co najwyżej 80 uczniów.
7. Eliminacje III stopnia (wojewódzkiego) odbywają się w siedzibach wskazanych przez
podmioty, o których mowa w punkcie IV ppkt 1 Ramowego regulaminu.
8. W III stopniu (wojewódzkim) eliminacje mogą składać się z jednej lub dwóch części.
9. Tytuł finalisty konkursu nadaje się uczniowi, który otrzymał co najmniej 30% punktów
możliwych do uzyskania w eliminacjach wojewódzkich.
10. Tytuł laureata konkursu nadaje się uczniowi, który otrzymał co najmniej 80% punktów
możliwych do uzyskania w eliminacjach wojewódzkich.
11. Szkolne Komisje Konkursowe, po przeprowadzeniu konkursu i sprawdzeniu prac
uczniowskich sporządzają protokół (załącznik nr 4 do Ramowego regulaminu) ze stopnia
szkolnego konkursu przedmiotowego. W przypadku gdy żaden z uczniów szkoły nie
osiągnął wymaganych 70% punktów kwalifikujących go do stopnia rejonowego, SKK jest
zobowiązana również do przesłania ww. protokołu do przewodniczącego RKK zawierającego
informację o liczbie uczniów, którzy przystąpili do konkursu. Przewodniczący SKK
przekazują Przewodniczącemu Rejonowej Komisji Konkursowej (RKK), w ciągu 3 dni
roboczych, licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia konkursu, poprzez
dyrektora szkoły, protokół z posiedzenia SKK, sprawdzone prace uczniów oraz „Karty
zgłoszenia ucznia do konkursu” tych uczniów, którzy uzyskali liczbę punktów
kwalifikujących ich do kolejnego stopnia konkursu. Kopie protokołu przesłanego do RKK,
SKK pozostawia w swojej dokumentacji.
12. Po zweryfikowaniu przez RKK prac uczniowskich ze stopnia szkolnego, przewodniczący
poszczególnych komisji rejonowych w ciągu kolejnych 10 dni roboczych, licząc od dnia
następującego
po
dniu
przeprowadzenia
konkursu,
ogłaszają
listę
uczniów
zakwalifikowanych do II stopnia konkursu, na stronie internetowej siedziby RKK.
13. Rejonowe Komisje Konkursowe, po przeprowadzeniu konkursu i sprawdzeniu prac
uczniowskich sporządzają protokół (załącznik nr 5 do Ramowego regulaminu) ze stopnia
rejonowego konkursu przedmiotowego. Przewodniczący RKK przekazują Przewodniczącemu
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (WKK), w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia
następującego po dniu przeprowadzenia konkursu, protokół z posiedzenia RKK,
sprawdzone prace uczniów oraz „Karty zgłoszenia ucznia do konkursu” tych uczniów,
którzy uzyskali liczbę punktów kwalifikujących ich do kolejnego stopnia konkursu. Kopie
protokołu przesłanego do WKK, RKK pozostawia w swojej dokumentacji.
14. Po zweryfikowaniu przez WKK prac uczniowskich ze stopnia rejonowego, przewodniczący
WKK w ciągu kolejnych 10 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu
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przeprowadzenia konkursu, ogłasza listę uczniów zakwalifikowanych do III stopnia
konkursu, na stronie internetowej siedziby WKK.
15. Przewodniczący WKK w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu
przeprowadzenia
eliminacji
III stopnia
konkursu
dostarczają
wojewódzkiemu
koordynatorowi ds. konkursów w Kuratorium Oświaty w Gdańsku do zatwierdzenia
protokoły (załącznik nr 6 do Ramowego regulaminu) z oddzielnymi listami
proponowanych laureatów i finalistów, podpisane przez przewodniczących i członków WKK
poszczególnych konkursów. Przewodniczący WKK przesyłają również protokoły pocztą
elektroniczną. Listy laureatów i finalistów ustalane są według uzyskanej przez nich
punktacji w porządku malejącym. Za prawidłowość danych odpowiada przewodniczący.
16. Protokoły (po 2 egzemplarze) z oddzielnymi listami proponowanych laureatów i finalistów
III stopnia (wojewódzkiego) zatwierdza Pomorski Kurator Oświaty w ciągu 5 dni roboczych
od ich otrzymania.
17. Przewodniczący WKK po otrzymaniu zatwierdzonych list laureatów i finalistów ogłasza je
niezwłocznie wraz z kryteriami odpowiedzi, na stronie internetowej siedziby WKK wg tabeli
stanowiącej załącznik nr 2 do Ramowego regulaminu.
VII.

Dokumentacja konkursów.

1. Wzory zaświadczeń laureatów i
Kurator Oświaty.

finalistów wojewódzkich konkursów ustala Pomorski

2. Przygotowane przez przewodniczących WKK zaświadczenia dla laureatów i finalistów
otrzymują okrągłe pieczęcie Kuratorium Oświaty w Gdańsku i podpis Pomorskiego Kuratora
Oświaty.
3. Listy uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata zostaną opublikowane na stronie internetowej
Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz przesłane do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przed
egzaminem gimnazjalnym.
4. Przewodniczący Wojewódzkich Konkursów gromadzą i
szkolnego następującą dokumentację konkursową:

przechowują do końca roku

1) zadania konkursowe I, II i III stopnia wraz z kryteriami ich punktowania,
2) prace uczestników II i III stopnia,
3) oryginały protokołów eliminacji II i III stopnia,
4) zatwierdzone przez Pomorskiego Kuratora Oświaty protokoły z listami finalistów
i laureatów,
5) dokumentację statystyczną (na nośniku elektronicznym i papierowym) uwzględniającą
liczbę wszystkich uczniów uczestniczących w I, II i III stopniu wg tabeli stanowiącej
załącznik nr 3 do Ramowego regulaminu,
6) dokumentację finansową.
5.

Przewodniczący Wojewódzkich Komisji Konkursowych w terminie do 30 kwietnia 2018 r.
przekazują Wojewódzkiemu Koordynatorowi ds. Konkursów dokumentację statystyczną
(pkt 8, ppkt 5).

6.

Z chwilą przekazania dokumentacji do Wojewódzkiego Koordynatora
Wojewódzkie Komisje Konkursowe ulegają rozwiązaniu.

VIII.

ds. Konkursów -

Tryb odwołań od decyzji Komisji Konkursowych.

1. Uczestnicy, ich rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele mają prawo wglądu do prac
ocenionych przez komisje poszczególnych stopni, w terminach określonych w regulaminach
poszczególnych konkursów. Przegląd pracy konkursowej odbywa się w obecności osoby
wyznaczonej przez organizatora konkursu.
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2. Ustala się następujące zasady wnoszenia przez uczestników konkursów zastrzeżeń
w zakresie sprawdzania i oceniania prac:
1) zastrzeżenie w zakresie sprawdzania i oceniania prac może wnieść pisemnie lub
elektronicznie uczeń za pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów) lub jego rodzice
(opiekunowie prawni):
a. po stopniu szkolnym - do komisji rejonowej. Zastrzeżenie rozpatruje zespół
powołany przez przewodniczącego RKK. Decyzja zespołu jest ostateczna,
b. po stopniu rejonowym - do komisji wojewódzkiej. Zastrzeżenie rozpatruje zespół
powołany przez przewodniczącego WKK. Decyzja zespołu jest ostateczna,
c. po stopniu wojewódzkim - do Wojewódzkiego Koordynatora ds. Konkursów.
Zastrzeżenie rozpatruje zespół odwoławczy powołany przez Pomorskiego Kuratora
Oświaty w następującym składzie: Wojewódzki Koordynator ds. Konkursów, inny
wizytator Kuratorium Oświaty, przewodniczący WKK oraz 2 nauczycieli danego
przedmiotu niebędących członkami WKK. Decyzja zespołu jest ostateczna. Zespół
rozpatruje zastrzeżenia wniesione do konkretnych punktów pracy konkursowej,
a nie dokonuje ponownej weryfikacji całej pracy.
3. Zastrzeżenia mogą być wniesione w terminie 3 dni roboczych, licząc od następnego dnia,
od ogłoszenia wyników po poszczególnych stopniach konkursów.
4. Zastrzeżenia winny być rozpatrzone w terminie 10 dni roboczych, licząc od dnia wniesienia
odwołania.
IX.

Postanowienia końcowe.

1. Eliminacje konkursowe przeprowadza się w wydzielonych salach z uwzględnieniem zasady
samodzielności.
2. Podczas przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów w sali mogą przebywać
wyłącznie uczestnicy konkursu, członkowie komisji konkursowej, obserwatorzy
z ramienia Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz osoby upoważnione przez przewodniczącego
RKK/WKK do nadzorowania przebiegu danego stopnia konkursu.
3. Zapewnienie należytej opieki uczniom dojeżdżającym na eliminacje konkursowe należy do
obowiązków dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
4. Uroczyste wręczenie zaświadczeń laureatom Wojewódzkich Konkursów odbędzie się
w terminie do 13 kwietnia 2018 r.
Dokładne daty zostaną podane na stronie
internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
5. Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół
podstawowych od klas IV, dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych
województwa pomorskiego w roku szkolnym 2017/2018 obowiązuje od dnia ogłoszenia na
stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
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